
                                                          Bijltjesdag. 

 

Boulen is een verbeteringsspel, waar de uitslag van tevoren nooit 

bekend is. Echter staan de deelnemers allen soms verbaasd wat er 

met henzelf en tegenstanders gebeurd op het speelveld. 

Zo ook afgelopen donderdagavond, die overgespeeld moest worden 

door het slechte weer een week eerder. 

De uitslagen waren gewist en men begon met een dubbele blanco 

stand opnieuw. 

Wim en Wim, die een week eerder hun tegenstander verpulverde 

met 13-0,gingen een week later onderuit tegen Toon en invalster 

Annie P, die als invalster weer hoge ogen gooide. Wim E pruttelde 

nog na, maar dat veranderde niets meer aan de uitslag. Jammer weg 

titelaspiraties. 

Wat deze avond zeker ook opviel, was de wederopstanding van Ellen 

en Peter,3x winst, waarvan 2 met grote cijfers. Hiermee stijgen ze 

dan ook als een komeet, daar de concurrentie om hen heen toch 

steken lieten vallen. 

Ger en Dries maakten ook sprongen in de eerste 2 partijen, waarin ze 

de ongeslagen Leo en Theo even een les gaven in nederigheid, die 

Dries naderhand weer van Jan en Sjeraar kreeg. 

Jaques en Nellie hadden deze avond 2x met een directe concurrent te 

maken, waar ze 2 x de winst niet naar zich toe konden trekken, wel 

met goed spel, maar alleen dat is niet voldoende, een beetje geluk is 

soms ook welkom. 

Riet en Herman hadden ook niet hun beste avond. Ze verloren nu 2 

partijen, jammer. 

Ben en Ans deze keer, hadden deze avond niet veel geluk,3x verlies, 

dit kan en moet beter Ben!!! 



Annie en Lies ,degelijk zoals altijd,kunnen nog niet echt uitblinken,zet 

hem op meiden. 

Wim en Huub lukt het nog niet helemaal of helemaal niet?? 

Wat mij opvalt deze avonden is dat de catering in een woord 

GEWELDIG is,warme hapjes ,vegetarische snacks,worstenbrood,het 

kan niet op,en zo hoort het,deze dames begrijpen wat de deelnemers 

nodig hebben.Applaus!! 

Groet en tot volgende week,niet opgeven! 


